Referat af kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 16. maj 2017
Tilstede:
Frederik Monrad Juel, Per Janus Strange, Niels Peter Arskog, Martin Hjort, Ole Sønderby Petersen,
Maj Munk, Lotte Haubroe, Jens Berg Thomsen, Theis Lykkegaard, Charlotte Pardorff og Mette Eeg
Ikke til stede:
Deniz Serinci og Kaj Skaaning
Mødeleder: Frederik Monrad Juel
Dirigent: Per Janus Strange
Referent: Mette Eeg

Punkt 1 - Godkendelse af referat
Referat fra 22. marts godkendt.
Punkt 2 - Meddelelser
Kredsens økonomi
I forhold til budgettet er vi meget godt med.
Punkt 3 - Sager i Kredsen
3.1 - Salg af bøger til arrangement
- Retningslinier: Vi fortsætter med den hidtidige vedtagne praksis om, at bøger kan sælges til vores
arrangementer.
3.2 - Kristian Dahls mindelegat - Nyt medlem.
- Martin Krasnik udgår da han er blevet chefredaktør og udmeldt af DJ.
3.3 - Kravlingprisen den 27. maj.
Charlotte og Per Janus deltager.
3.4 – Bornholm
Fredag kl. 11 har vi arrangement om: Lokaljournalistikkens stigende udfordringer med Kathrine
Albrechtsen, journalist fra Villabyerne, Lokalavisen i Gentofte Kommune og David Arnholm,
nyhedsredaktør på Lolland-Falsters Folketidende.
Martin, Frederik, Niels Peter og Per Janus stiller biler til rådighed. Evt. cykelleje under folkemødet
er for egen regning.

3.5 – TR-ring
Arbejdsgruppen består af Jens, Theis og Lotte. Arrangement for kredsens tillidsvalgte på de små
arbejdspladser – fx med arbejdsmarkedsforsker Stig Andersen. Vi sigter på arrangement efter
sommerferien.
3.6 - Evaluering af afholdte arrangementer
31. marts, D&D: Nyhedsdirektør går alternative afveje med Ulrik Haagerup på Library Bar, 54
deltagere. Martin var kontaktperson.
6. april, Mulighederne med Virtual Reality på Cinemateket, 29 deltagere. Niels Peter var
kontaktperson.
19. april, Kredsgruppemøde – optakt til delegeretmødet med kredsens delegerede i DJ, 6
deltagere. Frederik var kontaktperson.
19. april, Kredskino: We are journalists i Cinemateket med 65 deltagere. Theis og Martin var
kontaktpersoner.
28. april, D&D: Tid til Long Reads på Library Bar med 49 deltagere. Niels-Peter og Charlotte var
kontaktpersoner.
10. maj, Levende stemmer i en digital tidsalder i Cinemateket, 77 tilmeldte. Lotte & Mette var
kontaktpersoner.
3.7 - Kommende arrangementer
17. maj, Lydfortællingens kraft – en ny guldalder i Cinemateket:
Kontaktpersoner: Charlotte og Niels Peter
23. maj, Lynkursus i digitalt selvforsvar hos Kosmopol
Kontaktperson: Lotte, Niels Peter
24. maj, Dansk Pressefotografi i verdensklasse i Cinemateket
Kontaktperson: Per Janus
31. maj, Kredskino: All Governments Lie i Palads
Kontaktpersoner: Frederik, Ole, Maj
2. juni, Drink & Debat: Mandag Morgen til kamp mod Fake News på Library Bar
Kontaktperson: Martin
9. juni, Sommerafslutning med jubel-jubilæumsforedrag på Verdenskulturcentret.
Kontaktpersoner: (FMJ), Maj og Charlotte
3.8 – Bestyrelsesseminar den 17. maj.
- Programmet er under udarbejdelse, sendes ud forinden seminaret.
- Deadline for input til seminaret er den 30. maj. Send forslag til Frederik.

3.9 - Ændringer af forretningsorden
pkt 6.1 ordlyd: et eller flere arrangementer ændres til: flere arrangementer
pkt 11 diskussion vedr. fagligt frikøb, skal det blive stående. Efter debat i bestyrelsen enighed om,
at vi lader fagligt frikøb blive stående i forretningsordenen til evt. fremtidigt brug. Er ikke brugt de
seneste par år – men vi har muligheden.
3.10 – Mødetidspunkt fremover.
Enighed om at fremtidige KB-møder fastsættes til kl. 17.00.
3.11 - Mødeplan
Vi fortsætter med skiftende ugedage og forsøger at få lagt bestyrelsesmøder op til møder i
hovedbestyrelsen.
HB’s mødeplan er netop offentliggjort og vi kan nu fastsætte møderne for resten af året.
FMJ/PJS udarbejder mødeplan.

Punkt 4 - sager i DJ
4.1 - Kredstræf i Ringkøbing
Det er varieret med udbytte af kredstræf over tid. Kredstræf har ikke helt fundet sine faste
rammer. Men det er meget nyttigt at kredsene samles og får fulgt op på, hvad der rører sig.
4.2 - Delegeretmødet
Interessant med kredsenes fremtidige struktur, gratisarbejde, evt. navneforslag, ledere i DJ. En del
forslag blev ikke afklaret men blot udskudt til om 2 år.
Ny hovedbestyrelsen valgt. Af nye folk kom der bl.a. 3 unge kvinder ind og der er nu 5
overenskomstfolk i HB.
Grundlæggende var debatterne vigtige og interessante og belyst fra forskellige vinkler.
Forslaget om strukturen i DJ (frivillighedsprincippet) blev præsenteret noget overraskende og lidt i
11’ time og virkede ikke gennemtænkt. Der manglede svar på de spørgsmål der blev stillet. Kreds 1
vil være meget mere proaktiv på forslaget, hvis forbundsledelsen tager det op igen om 2 år og
medvirke til større gennemsigtighed så beslutningsgrundlaget bliver udbredt, såfremt forslaget
genoptages.
De studerende vil gerne knyttes tættere til kredsene og har bl.a. talt om mulighederne for en
mentorordning.
I det netop vedtagne handlingsprogram indgår, at der skal ses på strukturen i DJ. Kredsen følger
det videre arbejde meget nøje.
Punkt 5 - Ansøgninger/bevillinger
5.1 – Tilskud
Ingen nye bevillinger siden sidste KB-møde.

Punkt 6 - Eventuelt
Charlotte er kredsens beskæftigelsesansvarlig og har talt med Birgitte Sandell og fået lidt historik
på hvad der tidligere er arbejdet med. Charlotte har også holdt møde med AJKS i forhold til
lovgivning/rådgivning. En vigtig parameter er, at arbejdsløse ofte rammes af identitetsløshed. Vi
fortsætter debatten om tiltag på næste bestyrelsesmøde.

